TOB"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВЕНГЕРІ ПАРТНЕРИ"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4363,
видане за рішенням Аудиторської палати України Ne 219/3 від 14.07.2010 року

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАСК-БРОКЕР"
м. Київ

13 лютого 2017 року

Адресовано: Керівництву ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національному банку України
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» (далі
за текстом Товариство) станом на 31.12.2016 у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан)
станом на 31.12.2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про
власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за
рік, що закінчився на зазначену дату, з метою висловлення аудитором думки про те, чи
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» станом на 31.12.2016 р., його фінансові результати та рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
"ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"
Основні відомості про Товариство:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСКБРОКЕР»

Скорочене найменування: ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
Код ЄДРПОУ: 34300570
Місцезнаходження: 01601, м. Київ, Шевченківський район, провулок Рильський, будинок 6.
Дата державної реєстрації: 06.04.2006 р., зареєстроване відділом державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної
служби Головного управління юстиції у місті Києві.
Основні види діяльності:
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),
н. в.і.у.;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення;
66.30 Управління фондами..
Дата внесення змін до установчих документів: зміни до Статуту, шляхом викладення в
новій редакції, були зареєстровані 22.08.2007; 25.12.2007; 17.03.2008; 05.05.2008; 11.06.2008;
15.05.2013; 28.04.2016.

TOB «АФ «ВІГІ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток у статутному капіталі Товариства
на дату складання аудиторського висновку:
Фізичній особі Поповій Тетяні Володимирівні належить частка у розмірі 50% статутного
капіталу, яка становить 4 500 000,00 грн. (чотири мільйони п’ятсот тисяч гривень 00
копійок); Фізичній особі Бродовичу Сергію Васильовичу належить частка у розмірі 50%
статутного капіталу, яка становить 4 500 000,00 грн. (чотири мільйони п’ятсот тисяч гривень
00 копійок).
Для проведення аудиту Товариством надано наступні документи з бухгалтерського
обліку та фінансової звітності (включаючи повний комплект фінансової звітності):
Статут та установчі документи;
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 р.;
Звіт про рух грошових коштів за 2016 р.;
Звіт про власний капітал за 2016 р;
- Важливі аспекти облікової політики Товариства знайшли розкриття у пояснювальних
примітках, які додаються до пакету фінансової звітності;
Регістри бухгалтерського обліку;
- Первинні бухгалтерські документи.
Основою надання фінансової звітності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є чинні Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
(МСБО). Враховуючи особливості складання фінансової звітності за МСФЗ, а саме: вказівки
та вимоги регулюючих органів, зокрема, Міністерства фінансів України, щодо формату
фінансових звітів (за національним П(С)БО 1) і певну невідповідність такого формату
вимогам МСБО 1, вважаємо, що застосовна концептуальна основа фінансової звітності
Товариства за 2016 рік - є концептуальною основою загального призначення (достовірного
подання).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам та
Концептуальній основі складання фінансової звітності.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на
основі результатів аудиторської перевірки. Аудиторську перевірку проведено у відповідності
до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ
«ТАСК-БРОКЕР» складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні
ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.02.2013 № 160 (зі
змінами та доповненнями).
Аудитор керувався законодавством України у сфері господарської діяльності і
оподаткування, а саме Законами України «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність»,
Податкового кодексу України; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також
установленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності,
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від
судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного
надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для
складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану
підставу для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
В ході аудиту ми отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості,
відображеної на балансі Товариства станом на 31.12.2016 року, але не в повному обсязі
отримали первинні документи, що підтверджують формування такої заборгованості.
Названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не
впливають на загальний фінансовий стан Підприємства. Аудиторський висновок
модифіковано відповідним чином.
Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності ТОВ "ТАСК-БРОКЕР”
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави
для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ТОВ "ТАСК-БРОКЕР"
відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан
підприємства станом на 31.12.2016 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за
рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи
фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.
"ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ"
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам. Формування та
сплата статутного капіталу.
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» було створене на підставі рішення Установчих Загальних
зборів засновників (Протокол №1 від 05.04.2006 р.) та зареєстроване 06.04.2006 р. відділом
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського
району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за № 1 074 102
0000 016422. Статутний капітал Товариства складав 700 000,00 грн. (Сімсот тисяч гривень 00
копійок) та був розподілений наступним чином:
№

з/п
1

Учасник Товариства

Дані про учасника Товариства

Загальна
сума внеску
(грн.)

Частка в
статутному
капіталі (%)

Громадянка України
Попова Тетяна
Володимирівна

Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:

350 000,00

50,00
З

TOB «АФ «ВІП»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
2210918860
паспорт громадянина України серії
СН № 944593, виданий
Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2412311677
Бродович Сергій
паспорт громадянина України серії
2
350 000,00
50,00
МЕ № 750764, виданий ТУМ-2
Васильович
Шевченківського РУ ГУ МВС
України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а
Всього:
700 000,00
100,00
Статутний капітал Товариства сплачений 05.04.2006 р. повністю за рахунок грошових
коштів в сумі 700 000,00 грн. (Сімсот тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується
банківською випискою з поточного рахунку Товариства № 265073016240 у ТОВ «КБ «Актив
- банк», МФО 300852.
Відповідно до редакції Статуту ТОВ «ТАСК-БРОКЕР», яка була затверджена
Загальними зборами Учасників Товариства 14 грудня 2007 року (протокол № 8),
зареєстрований капітал Товариства було збільшено до розміру 1 700 000,00 грн. (Один
мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок). Державна реєстрація змін до статутних документів
проведена 25 грудня 2007 року.
Дані щодо розподілу статутного капіталу серед Учасників Товариства наведено
нижче:
Загальна
Частка в
№
Учасник Товариства
Дані про учасника Товариства
сума внеску статутному
з/п
капіталі (%)
(грн.)
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2210918860
Громадянка України
паспорт
громадянина
України серії
1 Попова Тетяна
850 000,00
50,00
СН № 944593, виданий
Володимирівна
Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2412311677
Бродович Сергій
паспорт
громадянина
України серії
2
850 000,00
50,00
МЕ № 750764, виданий ТУМ-2
Васильович
Шевченківського РУ ГУ МВС
України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а
Всього:
1 700 000,00
100,00
4
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ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
Додаткові внески до Статутного капіталу Товариства сплачено учасниками
19.12.2007 р. повністю за рахунок грошових коштів в загальній сумі 1 000 000,00 грн. (Один
мільйон гривень 00 коп.), що підтверджується банківською випискою з поточного рахунку
Товариства № 265073016240 у ТОВ «КБ «Актив - банк», МФО 300852.
Згідно Протоколу загальних зборів учасників Товариства №11 від 12.03.2008 р. було
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 3 700 000,00 грн. (Три мільйони
сімсот тисяч гривень 00 копійок) та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
шляхом викладення його у новій редакції. Державна реєстрація змін до статутних документів
проведена 17 березня 2008 року.
Статутний капітал було розподілено між Учасниками наступним чином:
Загальна
Частка в
№
сума внеску
Учасник Товариства
Дані про учасника Товариства
статутному
з/п
(грн.)
капіталі (%)
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2210918860
Громадянка України
паспорт громадянина України серії
1 Попова Тетяна
1 850 000,00
50,00
СН № 944593, виданий
Володимирівна
Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2412311677
Бродович Сергій
паспорт громадянина України серії
2
1 850 000,00
50,00
МЕ № 750764, виданий ТУМ-2
Васильович
Шевченківського РУ ГУ МВС
України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а
Всього:
3 700 000,00
100,00
Учасники Товариства сплатили свої додаткові внески до Статутного капіталу
13.03.2008 р. повністю за рахунок грошових коштів в загальному розмірі 2 000 000,00 грн.
(Два мільйони гривень 00 коп.), що підтверджується банківською випискою з поточного
рахунку Товариства № 265073016240 у ТОВ «КБ «Актив - банк», МФО 300852.
Відповідно до редакції Статуту ТОВ «ТАСК-БРОКЕР», яка була затверджена
Загальними зборами Учасників Товариства 20 травня 2008 року (протокол № 18),
зареєстрований капітал Товариства було збільшено до розміру 7 000 000,00 грн. (Сім
мільйонів гривень 00 копійок). Державна реєстрація змін до статутних документів проведена
11 червня 2008 року.
Розподіл статутного капіталу серед Учасників Товариства наведено нижче:
Загальна
Частка в
№
Учасник Товариства
Дані про учасника Товариства
сума внеску
статутному
з/п
(грн.)
капіталі (%)
Є фізичною особою за
Громадянка України
законодавством України,
1 Попова Тетяна
Ідентифікаційний номер:
3 500 000,00
50,00
2210918860
Володимирівна
паспорт громадянина України серії
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TOB «АФ «ВІГІ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
СН № 944593, виданий
Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2412311677
Бродович Сергій
паспорт громадянина України серії
2
3 500 000,00
50,00
МЕ № 750764, виданий ТУМ-2
Васильович
Шевченківського РУ ТУ МВС
України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а
Всього:
7 000 000,00
100,00
Учасниками Товариства було сплачені додаткові внески до зареєстрованого капіталу
згідно даних наведених нижче у таблиці.
Найменування
учасника

Назва первинного документу, що
підтверджує сплату статутного
капіталу

Дата

Сума оплати,
грн.

1.

Попова Тетяна
Володимирівна

Банківська виписка
ТОВ «КБ
«Актив-банк», МФО 300852 по
рахунку №265073016240

21.05.2008
09.06.2008
10.06.2008

1 000 000,00
190 000,00
460 000,00

2.

Бродович Сергій
Васильович

Банківська виписка
ТОВ «КБ
«Актив-банк», МФО 300852 по
рахунку №265073016240

21.05.2008

1 000 000,00

09.06.2008

650 000,00

№

з/п

Відповідно до редакції Статуту ТОВ «ТАСК-БРОКЕР», затвердженої Загальними
зборами Учасників Товариства 26 квітня 2016 року (протокол № 103), зареєстрований
капітал Товариства було збільшено до 9 000 000,00 грн. (Дев’яти мільйонів гривень 00
копійок). Державна реєстрація змін до статутних документів проведена 28 квітня 2016 року.
Статутний капітал було розподілено між Учасниками наступним чином:
№

з/п

Учасник Товариства

1

Громадянка України
Попова Тетяна
Володимирівна

2

Бродович Сергій
Васильович

Дані про учасника Товариства
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2210918860
паспорт громадянина України серії
СН № 944593, виданий
Старокиївським РУГУ МВС
України в м. Києві від 19.01.1999 р.,
зареєстрована за адресою: 01034, м.
Київ, вул. Рейтарська, 13, кв. 5
Є фізичною особою за
законодавством України,
Ідентифікаційний номер:
2412311677
паспорт громадянина України серії
МЕ № 750764, виданий ТУМ-2

Загальна
сума внеску
(грн.)

Частка в
статутному
капіталі (%)

4 500 000,00

50,00

4 500 000,00

50,00

6

TOB «АФ «Bin»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
Шевченківського РУ ГУ МВС
України в м. Києві 08.05.2007 р.,
зареєстрований за адресою: 01034,
м. Київ, вул. Пушкінська, 7, кв. 6-а
Всього:
9 000 000,00
100,00
Додаткові внески до Статутного капіталу Товариства сплачено учасниками
05.05.2016 р. повністю за рахунок грошових коштів в загальній сумі 2 000 000,00 грн. (Два
мільйони гривень 00 коп.), що підтверджується банківською випискою з поточного рахунку
Товариства № 26501301369833 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.
Таким чином, Зареєстрований капітал ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» відповідно до останньої
редакції Статуту, яка була затверджена Загальними зборами Учасників 26 квітня 2016 року
(протокол № 103) сформований виключно грошовими коштами у розмірі 9 000 000,00 грн.
(Дев’ять мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% визначеної в Статуті суми
зареєстрованого капіталу Товариства.
Станом на 31.12.2016 р. загальний розмір власного капіталу ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»
складає 9 013 тис. грн., що в порівнянні з початком року збільшився на 2 004 тис. грн.
Резервний капітал станом на 31.12.2016 року в Товаристві не створений. Нерозподілений
прибуток станом на 31.12.2016 року складає 13 тис. грн., який збільшився в порівнянні з
початком року на 4 тис. грн..
Аудитор підтверджує відповідність розміру статутного капіталу Товариства
установчим документам та дотримання вимог законодавства до мінімально необхідного
розміру статутного капіталу для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а
саме, вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006
та Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VIвід 06.07.2012.
Аудитором не виявлено у ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» прострочених зобов’язань щодо
сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про
фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Кошти, які внесені для формування статутного капіталу Товариства,
використовувалися ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» виключно для здійснення професійної діяльності
на фондовому ринку.
Інформацію щодо пов’язаних осіб Товариства, які було встановлено нами у процесі
виконання процедур аудиту фінансової звітності, наведено нижче:
№
п/п

Тин пов'язаної особи

ПІБ

Попова Тетяна Володимирівна (ІНН: 2210918860) 50.00
% участі у статутному капіталі
Учасники Товариства
1
Бродович Сергій Васильович (ІНН: 2412311677) 50.00 % участі у статутному капіталі
Директор Товариства
2
Янпольський Сергій Якович
Аудитором встановлено коло осіб, що є прямими
Прямі родичі
3
родичами учасників та директора Товариства, але
суттєвих операцій Товариства з ними не виявлено
У процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, зокрема при перевірці
документів на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема
афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський
персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору, та за результатами звернення
із запитом до управлінського персоналу щодо характеру таких операцій та можливої участі
пов’язаних сторін, Аудитор дійшов висновку, що відносини ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» з
пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, не були виявлені.
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TOB «АФ « B in »
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" за 2016 рік
Аудитором не виявлено непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання
яких на балансі є достатньо високою.
Подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності
ТОВ «ТАСК-БРОКЕР», проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства,
Аудитором не виявлено.
Аудитором не виявлено інформацію про наявність інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» у майбутньому. Проте,
внаслідок ситуації, яка склалася в Україні, на дату складання даної звітності мають місце
фактори економічної нестабільності. Закони та нормативні акти, які впливають на
операційне середовище в Україні, можуть
швидко змінюватись. Стан економічної
нестабільності може тривати і надалі, і як наслідок, існує ймовірність того, що активи
Товариства не зможуть бути реалізовані за їх балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності, що вплине на результати діяльності.
"ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ"
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери»
зареєстроване Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.12.2009.
Код ЄДРПОУ: 36852079.
Аудиторська палата України видала ТОВ «АФ «ВІП» свідоцтво про включення в
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4363 від 14.07.2010 (видане на підставі рішення
АПУ від 14.07.2010 №219/3), яке чинне до 28.05.2020.
ТОВ «АФ «ВІП» має:
• Свідоцтво НКЦПФР серії П 000262 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
строк дії Свідоцтва з 16.01.2015 по 28.05.2020;
• Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, №0150 про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії Свідоцтва з
26 лютого 2015 року по 28 травня 2020 року;
• Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0485, видане згідно з рішенням
АПУ №300/4 від 25.09.2014, чинне до 31.12.2019 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Венгер і Партнери»
включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення
обов’язкового аудиту.
Перевірка проводилась аудитором - Сидорчук Таїсою Володимирівною, сертифікат
аудитора № 006567, виданий АПУ 23.04.2009 р., рішенням АПУ № 291/2 від 27.03.2014 р.,
термін дії продовжено до 23.04.2019 р.
Місцезнаходження ТОВ «АФ «ВІП»: 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, 65, корпус Б,
офіс 357, тел. (044) 223-78-10, електрона адреса: ТУSYDORCHUK@afVip.kiev.ua, сайт
http://afvip.kiev.ua .
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 98/2016-АП від 16 грудня 2016 року.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з «01» січня 2017 року по
«13» лютого 2017 року.
Дата складання аудиторського внсновк
лютого 2017 року.
(;<эг

«венгеє/

Генеральний Директор
( Сертифікат аудитора № 00656
України від 23 квітня 2009 р. № 201/2).

Т.В. Сидорчук
іаний рішенням Аудиторської Палати
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